
AJUNTAMENT DE LLEIDA

REGIDORIA DE DRETS CIVILS, COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ

ANUNCI 9997

El Ple de l’Ajuntament de Lleida, en sessió del dia 30 de juliol de
2010, va aprovar el Reglament de la Comissió de Salvaguarda
dels Drets de la Ciutadania, per tal de desenvolupar la
composició, l’elecció i el funcionament de la Comissió de
Salvaguarda dels Drets de la Ciutadania, Òrgan assessor de la
Sindicatura de Greuges de l’Ajuntament de Lleida en les matèries
relacionades amb la Carta de la Ciutadania de Lleida, aprovada
en sessió Plenària de data 23 de desembre de 2009.

Simultàniament a la publicació s’exposa al públic el present
Reglament, durant el termini de 30 dies, al tauler d’edictes
municipals.

Lleida, 2 de setembre de 2010
La regidora de Drets Civils, Cooperació i Immigració, Ma Rosa
Ball Papiol

Reglament de la Comissió de Salvaguarda
dels Drets de la Ciutadania

La Carta de la Ciutadania de Lleida, aprovada en data 23 de
desembre de 2010 pel Ple de l’Ajuntament, a més a més de ser
elaborada amb una finalitat pedagògica sobre quins són els drets
i deures de tots els lleidatans i els compromisos de la Paeria, vol
ser un instrument a través del qual tots aquests es vagin
consolidant gràcies a una activitat de recollida de queixes per part
d’un Òrgan independent. És per aquest motiu, que en el propi
articulat de la Carta es dedica un Títol exclusivament als
mecanismes de garantia de la pròpia Carta per a fer eficaços els
drets que s’enumeren, per combatre les infraccions del deures
ciutadans, així com fiscalitzar els possibles incompliments dels
compromisos per part de la Paeria. Especialment, la Carta de la
Ciutadania, institueix la Comissió de Salvaguarda dels Drets de
la Ciutadania com a Òrgan assessor del Síndic de Greuges i com
a Òrgan encarregat de recollir totes les queixes formulades des de
la ciutadania, així com obrir expedients d’ofici quan entengui que
s’ha vulnerat algunes de les disposicions que estableix la pròpia
Carta.

Els propis objectius de la Carta, com a text jurídicament no
vinculant obliguen a establir mecanismes de garantia no jurídics
alternatius a fi que el contingut de la Carta sigui progressivament
assumit per la ciutadania de Lleida i per l’Ajuntament de Lleida.
La naturalesa de la Comissió de Salvaguarda dels Drets de la
Ciutadania de Lleida serà, en tot cas, assessora i farà d’enllaç
entre la ciutadania i el Síndic de Greuges, qui finalment exposarà
en els seus informes periòdics al Ple de l’Ajuntament totes
aquelles vulneracions de la Carta que es derivaran dels expedients
oberts per la Comissió a l’entendre que alguna disposició ha estat
infringida per la Paeria, en la seva acció administrativa, com per
l’acció de part de la ciutadania, a fi que finalment es prenguin les
decisions pertinents d’acord amb voluntat expressada a través de
la Carta de la Ciutadania de Lleida.

L’objecte d’aquest Reglament és el de desenvolupar allò que
s’estableix en el Títol III, sobre mecanismes de garantia, Capítol
únic, article 35, sobre la Comissió de Salvaguarda dels Drets de
la Ciutadania de la Carta de la Ciutadania dins el termini de sis
mesos, després de la seva aprovació. Aquest Reglament regularà

EXPEDIENT NOM N.I.F. ARTICLE DATA DATA RECURS RESOLUCIÓ
NÚMERO INFRINGIT DENÚNCIA REPOSICIO
1166909 TARRAGONA MONTALVO JOSEP 43727806E 44 05/02/2009 19/05/2009 DESESTIMAR
1155175 VIDALMORGO CANES JOSE 40820922Q 44 03/11/2008 14/05/2009 DESESTIMAR
1180450 VILAGRASA JIMENEZ JULIO 47676114N 44 21/05/2009 21/08/2009 DESESTIMAR
1180451 VILAGRASA JIMENEZ JULIO 47676114N 7 21/05/2009 21/08/2009 DESESTIMAR
1164448 VILLANUEVA GAY JAVIER 43712966V 47 17/11/2008 22/07/2009 ESTIMAR
1154853 VISCASILLAS FUSTES JOSE 17903414F 44 27/10/2008 18/05/2009 DESESTIMAR
Lleida, 26 d’agost de 2010
La cap de negociat (il·legible)

− ♦ −
la composició, l’elecció i el funcionament de l’esmentada
Comissió com a mecanisme creat “ex novo i ad hoc” per la
pròpia Carta i amb una activitat assessora que girarà al voltant de
la figura ja instituïda del Síndic de Greuges de l’Ajuntament de
Lleida.

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
Aquest Reglament té per objecte la regulació de la Comissió de
Salvaguarda dels Drets de la Ciutadania, instituïda per mitjà de
l’aprovació de la Carta de la Ciutadania de Lleida aprovada en el
Ple de l’Ajuntament de Lleida, en la sessió del dia 23 de
desembre de l’any 2010.

L’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament s’estendrà a tota la
ciutadania de Lleida, en el sentit ja exposat en el mateix text de
la Carta de la Ciutadania (article 9) i a l’Ajuntament de Lleida,
entenent com a tal l’administració local encarregada del Govern
i administració del municipi de Lleida, els seus organismes
autònoms locals, fundacions públiques municipals, entitats
públiques empresarials locals, societats mercantils municipals i
qualsevol altre entitat de dret públic o privat on l’Ajuntament de
Lleida hi participi majoritàriament.

Article 2. Composició i funcionament
2.1 La Comissió estarà formada per ciutadans i ciutadanes de la
societat civil lleidatana, valorant la seva trajectòria personal i els
seus coneixements sobre la matèria i vetllant perquè sigui el més
representativa possible.

2.2 La Comissió de Salvaguarda dels Drets de la Ciutadania és un
Òrgan col·legiat municipal, de tipus complementari, que té en tot
cas facultats informatives i deliberatives, i no pot vulnerar,
contradir o substituir en cap cas les competències i atribucions
dels Òrgans de Govern municipals. Aquestes facultats no són mai
vinculants.

2.3 Els membres de la Comissió seran designats pel Ple
municipal a proposta de la Regidoria de Drets Civils, Cooperació
i Immigració (o de la que en cada moment tingui competències
sobre aquesta matèria) seguint els criteris que s’assenyalen a la
mateixa Carta.

2.4 Un cop designats els membres de la Comissió pel Ple de
l’Ajuntament de Lleida, aquesta es reunirà ordinàriament un cop
cada tres mesos a fi de desenvolupar la tasca encomanda per la
Carta.

2.5 La Comissió estarà presidida pel Regidor o Regidora de la
Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Immigració de
l’Ajuntament de Lleida o el titular de la regidoria que en cada
moment tingui competències sobre aquesta matèria.

2.6 La Comissió renovarà els seus membres cada quatre anys,
sempre que el mandat del Regidor o Regidora no s’hagi esgotat
amb anterioritat. En aquest cas el nou Regidor o Regidora
decidirà si la Comissió acaba el període assenyalat o es renova.

Article 3. Facultats
3.1 La Comissió de Salvaguarda podrà deliberar i emetre
informe, relatiu al compliment o no de la Carta de la Ciutadania
de Lleida, en els casos següents:
- Quan es presenti davant la Comissió qualsevol queixa relativa
al compliment de la Carta.

- D’ofici, quan ho creguin convenient, en l’exercici de les
funcions que tenen encomanades.
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- A petició de la Sindicatura Municipal de Greuges.

- A petició de la Regidoria competent en matèria de Drets Civils.

3.2 La Comissió traslladarà anualment a la Sindicatura de
Greuges tots els expedients oberts durant l’any i tots els informes
emesos,. Aportaran també els suggeriments i les consideracions
oportunes per tal que no es repeteixin les conductes contràries a
l’esperit de la Carta. Formularan proposta dels criteris que
considerin oportuns per reorientar les conductes que no
concordin amb la Carta de la Ciutadania (tant de l’Administració
municipal com de la ciutadania).

3.3 Al efectes de donar compliment a allò previst en el paràgraf
anterior, el/la síndic/a convocarà una reunió específica de la
Comissió, durant el primer quadrimestre de l’any.

3.4 La Comissió podrà emprendre les accions que cregui
convenients per tal de difondre la Carta de la Ciutadania de
Lleida entre la ciutadania.

Article 4. Funcionament
La Comissió elaborarà un document de normes internes de
funcionament, que haurà de ser aprovat i que serà comunicat a la
Sindicatura Municipal de Greuges i a la Regidoria competents en
matèria de Drets Civils. En allò que escaigui es farà públic pel
sistema que es consideri més escaient.

Juny de 2010

− ♦ −

AJUNTAMENT DE LLEIDA
REGIDORIA DE DRETS CIVILS, COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ

ANUNCI 9998

El Ple de l’Ajuntament de Lleida, en sessió del dia 30 de juliol de
2010, va aprovar la modificació de les Normes de funcionament
de la Sindicatura de Greuges de Lleida, incorporant un Títol V.
Dels Òrgans de col·laboració amb la Sindicatura, en virtut del
qual es crea la figura de defensor/s de les persones grans i es
constituirà la Comissió de Salvaguarda de la Carta de la
Ciutadania de Lleida.

Simultàniament a la publicació s’exposa al públic la present
modificació, durant el termini de 30 dies, al tauler d’edictes
municipals.

Lleida, 2 de setembre de 2010
La regidora de Drets Civils, Cooperació i Immigració, Ma Rosa
Ball Papiol

Modificació de les Normes de funcionament
de la Sindicatura Municipal de Greuges de Lleida

Atès que en execució del Pacte Social per a la Ciutadania 2007-
2011, signat entre l’Ajuntament de Lleida i els sindicats més
representatius de les terres de Lleida Comissions Obreres
(CCOO) i la Unió General de Treballadors (UGT), es vol crear la
figura del defensor/a de les persones grans com a reforç a la
figura del Síndic de la Paeria.

Atès que la Carta de la Ciutadania de Lleida: drets, deures i
compromisos, aprovada en sessió Plenària de l’Ajuntament de
data 23 de desembre de 2009, preveu en l’article 35 del Títol III.
Mecanismes de garantia, la constitució de la Comissió de
Salvaguarda dels Drets de la Ciutadania, com a Òrgan assessor
de la Sindicatura de Greuges de la Paeria en aquelles matèries
relacionades amb la Carta.

Atès que les normes de funcionament de la Sindicatura
Municipal de Greuges, aprovades per l’Ajuntament en sessió
Plenària, realitzada el 27 d’abril de 1990, no contemplen ni la
figura del defensor/a de les persones grans ni la Comissió de
Salvaguarda.

El Ple de l’Ajuntament de Lleida, en sessió del dia 30 de juliol de
2010, va aprovar inicialment la modificació de les normes de
funcionament de la Sindicatura Municipal de Greuges

incorporant un Títol V. Òrgans de col·laboració amb la
Sindicatura, amb el següent contingut:
Article 30è. En execució del Pacte Social per a la Ciutadania es
crea la figura del defensor/a de les persones grans, que tindrà la
consideració d’adjunt/a al/la síndic/a. Serà designat/da per
l’Il·lm./a Sr./a. Alcalde/ssa, a proposta del Consell Municipal de
la gent gran.

Actuarà seguint les instruccions del/la síndic/a i treballarà
especialment en matèries relatives a la qualitat de vida de la gent
gran.

Article 31è. Es constituirà la Comissió de Salvaguarda de la
Carta de la Ciutadania de Lleida, que serà un òrgan assessor de la
Sindicatura de Greuges de la Paeria, en les matèries relacionades
amb la Carta.

Anualment, la Comissió traslladarà a la Sindicatura de Greuges
tots els expedients oberts durant l’any i tots els informes emesos,
juntament amb els suggeriments, les consideracions i les
propostes que consideri oportunes.

Als efectes de donar compliment a allò previst en el paràgraf
anterior, el/la síndic/a convocarà una reunió específica de la
Comissió, durant el primer quadrimestre de l’any.

El/la síndic/a podrà consultar o demanar informes a la Comissió
de Salvaguarda sempre que ho consideri adient.

Lleida, juliol de 2010

− ♦ −

AJUNTAMENT DE LLEIDA

TRESORERIA

ANUNCI DE COBRAMENT 10086

Àngel Ros i Domingo, alcalde de l’Ajuntament de Lleida,
Faig saber: Que, durant els dies hàbils compresos entre el 13 de
setembre i el 19 de novembre d’aquest any, romandran en
període voluntari de pagament els rebuts corresponents als
següents conceptes tributaris:

• Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica 

• Impost sobre activitats econòmiques 

• Taxa per guals 

• Impost sobre bens immobles de característiques especials

Transcorregut el període de pagament en voluntària, s’iniciarà el
procediment executiu, d’acord amb els articles 161 i 28 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributaria, que determina la
meritació del recàrrec de constrenyiment i els interessos de
demora.

En aquest sentit les quotes que no s’hagin satisfet en període
voluntari estaran sotmeses a l’aplicació del recàrrec executiu, que
serà del 5% i s’aplicarà quan es pagui la totalitat del deute abans
de la notificació de la providència de constrenyiment. Notificada
aquesta, s’exigirà el recàrrec de constrenyiment reduït, que serà
del 10% i s’aplicarà quan es pagui la totalitat del deute no
ingressat en període voluntari i el propi recàrrec abans de la
finalització del termini previst en l’apartat 5 de l’article 62 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria.

Un cop transcorreguts els terminis de pagament abans indicats
serà exigible el recàrrec de constrenyiment ordinari que serà del
20% més els interessos de demora i, si s’escau, les despeses del
procediment.

Els obligats al pagament poden fer efectius els deutes a les
entitats col·laboradores (bancs i caixes d’estalvi), de dilluns a
divendres, en hores d’oficina mitjançant la presentació del
document cobratori que serà expedit per l’Ajuntament i tramés
per correu al domicili fiscal dels contribuents. La no recepció per
correu del document no eximeix del pagament del rebut dins del
període fixat anteriorment. 


