ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
PENELLES DE DATA 17 DE NOVEMBRE DE 2014
Ordre del dia
1.- Proposta de ratificació del conveni d'encàrrec de gestió de determinats
serveis d'assistència tècnica informàtica per la Diputació de Lleida a
l'Ajuntament de Penelles.
S'acorda aprovar per unanimitat dels regidors presents la proposta de ratificació del
conveni d'encàrrec de gestió de determinats serveis d'assistència tècnica informàtica
per la Diputació de Lleida a l'Ajuntament de Penelles.
2.- Informe sobre els terminis de pagament de factures, per donar compliment a
la llei 15/2010 de mesures de lluita contra la morositat, corresponents al tercer
trimestre de 2014.
S'assabenta a la Corporació de les factures pendents de pagar al final del tercer
trimestre de 2014:
Factures pendents de pagar dins el període legal a final del trimestre per import de
25.564,63€ i factures pendents fora del període legal a final del trimestre per import de
172.622,81€. Els pagaments realitzats en el trimestre dins el període legal han estat de
34.282,14 i els realitzats fora del període legal 61.543,37€.
3.- Proposta de modificació de les ordenances municipals per a l'any 2015 i
següents.
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques.
Atès l'estudi previ fet amb la modificació d'aquesta ordenança es proposa actualitzar a
la realitat dels expedients que realment es tramiten.
Article 5è. Quota tributària
1. Per cada informe que s'expedeixi pels serveis urbanístics
sol·licitat a instància de part ...................................................
25,00€
2. Per cada expedient relatiu a la segregació de finques ...........
30,00€
3. Certificat de compatibilitat urbanística ....................................
25,00€
4. Expedient de declaració de ruïna ........................................... 100,00 €
5. Informe de declaració de ruïna ...............................................
30,00€
6. Llicència de primera ocupació ................................................
25,00€
7. Certificat acreditatiu de l'antiguitat d'un edifici ........................
25,00€
8. Canvi de titularitat de llicència urbanística ..............................
30,00€
9. Granges, magatzems i altres en sòl no urbanitzable .............. 280,00 €
10. Sol·licitud de pròrroga d'una llicència ...................................
20,00 €
11.Expedients d'instal·lació de grues en construccions............... 100,00 €
12. Altres certificats .....................................................................
30,00€
13. Gestió expedients :
Les que tinguin un pressupost de menys de 1.200 euros............ 15.00€
Les que tinguin un pressupost de més de 1.200 euros................ 25,00€
Les que tinguin un pressupost de més de 6.000 euros ............. 35,00€
Ordenança fiscal núm. 25 reguladora de la taxa per reproducció de documents a
les oficines municipals.

Atès l'estudi previ fet amb la modificació d'aquesta ordenança es proposa actualitzar a la
realitat dels expedients que realment es tramiten.
Article 7è. Tarifa
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els epígrafs següents:
Epígraf primer. Censos de població d’habitants.
1.Certificacions d’empadronament en els cens de població................................1,00
2.Certificats de convivència i residència..............................................................1,00
3.Altres certificacions ..........................................................................................3,00
Epígraf segon. Certificacions i compulses.
1.Certificació de documents o acords municipals................................................1,00
2.Còpia de documents, llicències o dades, inclosa la recerca, per cada foli.......1,00
3.Duplicats de rebuts...........................................................................................0,30
Epígraf tercer. Documents relatius a serveis d’urbanisme.
1. Per cada sol·licitud de còpies al registre de la propietat ................ segons factura
2. Per cada publicació als diaris oficials i a la premsa ....................... segons factura
Epígraf quart. Documents cadastrals
1.Expedients de modificació cadastral...............................................................10,00
2.Altres tràmits cadastrals..................................................................................10,00
Epígraf cinquè. Altres expedients o documents.
Servei de fotocopiadora:
- Fotocòpia Din A4 simple....................................................................................0,10
- Fotocòpia Din A4 a dues cares..........................................................................0,20
- Fotocòpia Din A4 D.N.I......................................................................................0,20
- Fotocòpia Din A3 simple....................................................................................0,15
- Fotocòpia Din A3 a dues cares..........................................................................0,30
- Fotocòpia Din A4 color simple ..........................................................................0,30
- Fotocòpia Din A4 a dues cares .........................................................................0,60
- Fotocòpia Din A4 D.N.I a color ......................................................................... 0,60
- Fotocòpia Din A3 simple ................................................................................... 0,50
- Fotocòpia Din A3 a dues cares color ................................................................ 1,00
Servei de fax:
- Enviament de fax:
Primer full..............................................................................................................1,00
Segon full i següents (cadascun) .........................................................................0,10
- Recepció de fax per full ......................................................................................0,10
Compulsa de documents.......................................................................................0,50
Per qualsevol altre expedient o document que no està expressament tarifa........ 10,00
Després de deliberar i per unanimitat s'acorda aprovar totes les modificacions.
Així mateix, s’acorda que l’expedient quedi exposat al públic pel termini de 30 dies des
de la publicació d’aquest edicte al B.O.P. i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per tal
que els interessats, puguin interposar les reclamacions i suggeriments que creguin
escaients.
Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions,
els acords adoptats restaran definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí Oficial

de la Província el text íntegre de les modificacions efectuades.
I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió, de la qual estenc, com a
secretària, aquesta acta.

